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در نشست خبری 
مدیرعامل آبفا تشریح شد؛

: استاندار بوشهر

 سرپرست منطقه 10 عملیات 
انتقال گاز اعالم کرد؛

 عبور از روزهای سخت
کنند  آبی؛ مردم همراهی   بی 

صنعتی  واحدهای  بازگشت 
راکد به چرخه تولید 

تاسیسات  برون سپاری 
گاز دیلم  تقویت فشار 

|   4
    |  

     

 فرصت مهم بوشهر
 در جام جهانی قطر

4
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بازنگــری در طــرح میدان انقالب
رئیس کمیسیون عمران، برنامه های شورا برای ساماندهی هسته مرکزی بوشهر را تشریح کرد

پس از یک دهه وقفه پس از یک دهه وقفه 

احداث منطقه ویژه اقتصادی   شمال استان بوشهر کلید خورداحداث منطقه ویژه اقتصادی   شمال استان بوشهر کلید خورد
3

مراقب جوالن کالهبرداران 
اینترنتی باشید

2

3

 رئیس پلیس فتا استان از ترفندهای
 تازه مجرمین خبر می دهد:

پســرم  )ابوالفضل برازجانی(
گرما خیزترین ماه سال را بهاری کردی
نهمین زادروز بهشگونت خجسته باد.

از طرف پدر و مادرت

لفضل ربازجانی
ابوا



ــی بـــرنـــدگـــان مــســابــقــه  ــرف ــع م
 » کتابخوانی» کتاب سه دیدار

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با 
اعالم این خبر گفت: مسابقه کتابخوانی » کتاب 
سالگرد  گرامیداشت  مناسبت  به  دیدار«   سه 
راستای  در  و  خمینی)ره(  امام  ملکوتی  ارتحال 
برگزار  کبیر  رهبر  آن  اندیشه های  و  افکار  ترویج 

شد.
مسابقه  این  افزود:  حیدر  جام جم،  گزارش  به 
کتابخانه های  کل  اداره  همت  به  فرهنگی 
کل  اداره  مشارکت  با  بوشهر  استان  عمومی 
به  بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

صورت مجازی برگزار شد.
وی تصریح کرد: پاسداشت اندیشه های حضرت 
ارتباط  و  انقالب  ارزش های  تبیین  و  راحل  امام 
مستمر آحاد مردم با مصداق های تبیین شده از 
دیگر اهداف برگزاری این مسابقه فرهنگی بود. 
راهب با اشاره به این که حدود 400   نفر در این 
بین  از  اظهارکرد:  بودند،  کرده  شرکت  مسابقه 
این تعداد پاسخ نامه 261 نفر به سواالت پاسخ 
درست داده بودند که بر اساس قرعه کشی سه 

نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
آبطویل  از  راهب گفت: محمدحسین حسینی 
استان بوشهر ، فاطمه یوسفی قلعه رودخانی از 
گیالن رشت و ستاره نوروزی از تهران به ترتیب 
نفرات اول تا سوم این مسابقه انتخاب شدند.
گفتنی است این مسابقه از جلد اول کتاب » سه 
از طریق سایت  و  ابراهیمی  نادر  دیدار« نوشته 
مجازی  فضای  بستر  در  و    www.samakpl.ir

برگزار شده بود.

: استاندار بوشهر
صنعتی  واحــدهــای  بازگشت 

راکد به چرخه تولید 

استاندار بوشهر گفت: با فعال سازی واحدهای 
راکد در استان زمینه ایجاد دو هزار فرصت شغلی 

در استان فراهم می شود.
در  زاده  محمدی  احمد  جم،  جام  گزارش  به 
نشست با مسئوالن حوزه اقتصادی و صنعتی 
واحد   60 حاضر  زمان  در  افزود:  بوشهر  استان 
صنعتی راکد و ۵0 واحد نیمه  راکد در استان وجود 

دارد که باید امسال به چرخه تولید بازگردند.
کرد: رفع مشکالت واحدهای صنعتی  بیان  وی 
در  مجموعه ها  این  به  تسهیالت  ارائه  و  راکد 
دستور کار قرار دارد و امید می رود به اهداف مورد 
تشکیل  به  اشاره  با  زاده  محمدی  برسیم.  نظر 
شورای سرمایه گذاری و اشتغال با هدف روان 
سازی این مسیر در استان بوشهر گفت: هرچند 
سرمایه  و  ستیز  سرمایه  عنوان  به  درگذشته 
گریز مشهور بودیم، اما باید بدانیم برای عمران، 
حضور  جز  راهی  هیچ  اشتغال  و  توسعه  آبادی، 

سرمایه های مردم در میدان نداریم.
وی ادامه داد: کل منابع عمرانی استان بوشهر 
حالی  در  این  است،  تومان  میلیارد  هزار  تنها 
تنهایی  به  اقتصادی  پروژه  یک  تنها  که  است 
اجرا  استان  این  در  تومان  میلیارد   600 و  هزار  با 

می شود. 
بخش  باید  شد:  یادآور  بوشهر  استاندار 
در  بخشی  سرعت  و  سازی  روان  با  را  خصوصی 
فرایند سرمایه گذاری کمک کرد و بوشهر در این 

زمینه به استان نمونه کشور تبدیل شود.

شهردار برازجان اعالم کرد:
جهاد خدمتگزاری با ادامه  آسفالت کوچه های شهر

با اقدام  با توجه به ظرفیت های قانونی و در راستای رسالت سازمانی خود  برازجان   شهرداری 
جهادی و با تالش همه جانبه در راستای افزایش سرانه آسفالت معابر و کوچه ها وخیابان های 
سطح شهر با واگذاری طرح های توسعه ای موضوعی برنامه ی عمرانی شهرداری امسال نسبت به 
واگذاری اجرای پروژه ها به پیمانکاران صاحب صالحیت اقدام و با گسترش چتر نظارتی خود زمینه  

را برای افزایش سرعت و دقت در اجرای پروژه ها فراهم نماید. طی ماه های گذشته و با توجه به نیاز 
مبرم شهر به توسعه زیرساخت های حوزه  ترافیک، تالش ویژه جهت آسفالت معابر در دستور 
کار شهرداری برازجان قرار گرفته است. در همین راستا فرایند تشریفات قانونی فاز اول واگذاری 
زیرسازی و آسفالت شماری از کوچه های شهر برازجان انجام شد.به گزارش جام جم، این پروژه 

که شامل زیرسازی و آسفالت کوچه ها به مساحت 1۷600 مترمربع و اجرای آب رو وسط کوچه ها 
به طول مجموعا 2000 متر است با برآورد اولیه مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به مناقصه رفت و با برگزاری 
مراسم بازگشایی پاکت های قیمت های پیشنهادی و انتخاب مناسب ترین پیشنهاد، مراحل 

واگذاری پروژه به پیمانکار واجد شرایط انجام گردید.
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خبرخبر

کیفی��ت ما ضام��ن اعتبار ما.

کافیست یکبار امتحان کنید

 عطرهای خالص سوئیسی باکیفیت فوق العاده و ماندگاری باال 

عطررعشیا

برازجان خیابان چمران روبرو بانک قرض الحسنه مهر ایران نبش کوچه 8

shoping .arshia1389شمار ه تماس:09396566922

 1۵00 پرداخـت  از  بوشـهر   اسـتان  تعـاون  توسـعه  بانـک  شـعب  مدیـر 
میلیـارد ریـال تسـهیالت بـه بخـش صنعـت و معدن اسـتان بوشـهر طی 

سـال های 1400  و 1۳99 خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک توسـعه تعـاون مدیریت شـعب اسـتان 
ضمـن  بوشـهر  اسـتان  شـعب  مدیـر  حسـینی  مجتبـی  سـید  ؛  بوشـهر
تبریـک بـه مناسـبت روز صنعت و معدن بـه فعاالن این بخش و عموم 
معـدن  و  صنعـت  بخـش  داشـت:  اظهـار  فـوق  مطلـب  بابیـان  جامعـه 
سـهم مهمـی در سـبد تسـهیالتی ایـن بانـک دارد و در واقـع ۳0 درصـد 
تسـهیالت بانک توسـعه تعاون در اسـتان بوشـهر طی دوسـال گذشـته 
در ایـن بخـش بـه فعـاالن  مرتبـط بـا حـوزه صنعـت و معـدن پرداخـت 
مکانیـزه  شـرکت ها،  صنایـع،  گسـتردگی  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت،  شـده 
شـدن فرآیندهـا و توسـعه فعالیت هـای بخـش تعـاون، اختصـاص ایـن 

سـهم قابـل توجیـه اسـت.
تأثیـرات  صنعـت  بخـش  تولیـدی  محصـوالت  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

دسـتگاه ها  افـزود:  دارد  اقتصـادی  بخش هـای  دیگـر  رونـق  بـر  مهمـی 
آالت بـکار رفتـه در حـوزه صنعـت  امـکان تولیـدات انبـوه را  و ماشـین 
و  انـد   شـده  موجـب  را  خدمـات  و  مسـکن  کشـاورزی،  بخش هـای  در 
تجهیـزات  بروزرسـانی  بـدون  بخش هـا  ایـن  تولیـددر  سـطح  افزایـش 

 . نیسـت  امکان پذیـر  صنعتـی 
حسـینی  بابیـان این کـه بخـش صنعـت و معـدن و زیـر بخش هـای آن 
صنایـع  شـیمیایی،  صنایـع  الکترونیـک،  و  بـرق  فلـزی،  صنایـع  قبیـل  از 
تأثیـرات گسـترده  بـه دلیـل  تبدیلـی و تکمیلـی، معـادن اسـتان و غیـره 
بـر تولیـد ملـی و منطقـه ای  و همچنیـن بخـش تعـاون؛ سـهم بسـزایی 
را در سـبد تسـهیالت ایـن بانـک دولتـی داشـته اسـت  در ایـن خصـوص 
گفـت: در سـال 1400 بالـغ بـر ۷00 میلیـارد ریـال و در سـال 1۳99  نیـز بالـغ 
 1۵00  میلیـارد ریـال بـه ایـن بخـش و زیـر 

ً
بـر 800 میلیـارد ریـال  مجموعـا

بـه متقاضیـان  آن توسـط شـعب تابعـه در اسـتان بوشـهر  بخش هـای 
تسـهیالت پرداخـت شـده  اسـت.

با تسهیالت  1500 میلیارد ریالی ؛

حمایت ویژه از بخش صنعت و معدن  کلید خورد

در  بیعانه  پــرداخــت  نامعتبر،  سایت های  از  خــریــد 
آدمین  ادعای  به  کامل  اعتماد  و  اینترنتی  خریدهای 
افزایش  ــل  دالی مهم ترین  اینستاگرامی،  صفحات 

کالهبرداری های اینترنتی است.
شکل گیری  ــد  رون گفت:  بوشهر  فتا  پلیس  رئیس 
و  بــوده  افزایشی  امسال،  اینترنتی  کالهبرداری های 
بیش از ۵0 درصد مجموع پروند های جرایم سایبری 
رســیــدگــی شـــده تــوســط پلیس فــتــا مــربــوط بــه ایــن 

موضوع مجرمانه است. 
این خبر اظهار  رئیس پلیس فتا بوشهر در تشریح 
در  فتا  پلیس  گسترده  اقــدامــات  علیرغم  داشـــت: 
حوزه تولید و انتشار محتواهای آموزشی پیشگیرانه 
بــا هــمــکــاری رســانــه هــای  کــه  گــاهــســازی عمومی  آ و 
پرمخاطب چاپی و دیجیتال استانی صورت پذیرفته، 
متاسفانه باز هم شاهد هستیم که هم استانی های 
نامعتبر،  سایت های  از  خرید  نظیر  دالیلی  به  عزیز 

اعتماد  و  اینترنتی  خــریــدهــای  در  بیعانه  پــرداخــت 
کامل به ادعای ادمین صفحات اینستاگرامی، فریب 
آگهی های  وعــده هــای دروغــیــن کــالهــبــرداران طـــراح 

شبکه های  در  شـــده  جــانــمــایــی  جعلی 
اجتماعی و سایت های واسط اینترنتی 
این مجرمین سایبری  قربانی  جعلی، 

می شوند. 
داد:  ادامــه  قاسمی  مهدی  سرهنگ 

ابتدایی  ماهه  سه  در  البته 
سال و با عنایت پروردگار 

ــورت      صـ ــای  ــــالش هــ ت و 
گــرفــتــه، اســـتـــفـــاده از 
ــن روش هــــــای  ــ ــری ــ آخ
ــمـــی پـــــی جـــویـــی  ــلـ عـ
جرایم سایبری،کشف 

بـــــــرداشـــــــت هـــــــای 

اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی به میزان ۳8 
درصد و نشراکاذیب در فضای مجازی در حدود 1۵ 
درصد  یک  مقدار  به  اینترنتی  کالهبرداری  و  درصــد 
نیز  سایبری  مجرمانه  عناوین  تمامی  مجموع  در  و 
سال  مشابه  مــدت  بــه  نسبت  ــد  درص  8 بمیزان 
گذشته، با محوریت پلیس فتا در استان، افزایش 
افــزود: با بررسی  داشته است. سرهنگ قاسمی 
در  سایبری  جرایم  گیری  شکل  ساز  زمینه  عوامل 
اصلی  علت  کــه  گــردیــده  استان،مشخص 
و  جرایم،ساده انگاری  ایــن  ســاز  زمینه 
توصیه های  بــه  کــاربــران  توجهی  کــم 
بوده  قضایی  و  پلیسی  پیشگیرانه 
و سهل انگاری شکات به مراتب 
از مهارت مجرمین در به نتیجه 
رســـیـــدن اهــــــداف مــجــرمــانــه 
تری  پررنگ  و نقش  آنها،تاثیر 

داشته است و بعبارتی در درصد باالیی از موضوعات 
استان،  فتا  پلیس  در  شــده  تشکیل  پــرونــده هــای 
با  کاربر  و  نبوده  برخوردار  باالیی  پیچیدگی  از  جرائم 
یک دقت اولیه بیشتر و توجه به توصیه های مستمر 
پلیسی، می توانست از آسیب پذیری خود جلوگیری 

نماید.
رئیس پلیس فتا استان در خاتمه با تاکید به این که 
تکلیف  برخود  کشور  سراسر  در  فتا  پلیس  کارکنان 
حفظ  و  ایجاد  در  شبانه روزی  صــورت  به  تا  می دانند 
به  نمایند،  تــالش  مــجــازی  فضای  در  پــایــدار  امنیت 
از  قبل  نمود:  توصیه  گرانقدر  و  فهیم  شهروندان 
مجازی  فضای  در  فعالیت  و  اینترنت  از  اســتــفــاده 
با  و  افزایش داده  را  ،حتما دانــش و معلومات خود 
در  متصور  تهدیدات  و  خطرات  از  اولیه  مطالعه  یک 
این فضا در امان مانده و قطعا یقین داشته باشند 

که استفاده ای ایمن هست که آگاهانه باشد.

رئیس پلیس فتا استان از ترفندهای تازه مجرمین خبر می دهد:

مراقب جوالن کالهبرداران اینترنتی باشید



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

مدیرکل میراث فرهنگی، بوشهر از توسعه بازی ها و ورزش های آبی در استان خبر داد
اسماعیل سجادی منش گفت: »در نشستی که با برخی سرمایه گذاران 
بخش خصوصی داشتیم، تالش می کنیم با توجه به پتانسیل استان 

به توسعه بازی ها و ورزش های آبی کمک کنیم.«
بوشهر  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
پوشیده  کسی  بر  ساحل  و  دریا  خصوص  در  بوشهر  »ظرفیت  افزود: 

می کنند  مراجعه  ما  به  که  سرمایه گذارانی  راستا  همین  در  و  نبوده 
آمادگی کامل برای سرعت  تمایل به فعالیت در این زمینه دارند و ما 

بخشیدن به این موضوع را داریم.«
دستگاه های  دیگر  با  رایزنی  و  تسهیالت   ، مجوز »اعطای  داد:  ادامه  او 
از دیگر  این حوزه،  در  زمینه فعالیت  و  ایجاد فضا  متولی در خصوص 

اقدامات ما برای توسعه بازی ها و ورزش های آبی خواهد بود.«
سجادی منش در پایان یادآور شد: »هدف ما در کنار راه اندازی، کیفیت 
تالش  شده  انجام  صحبت های  با  که  بوده  موضوع  این  به  بخشی 

می شود از بروزترین تجهیزات آبی در این زمینه استفاده شود.«
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3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

نشست  در  بوشهر  اســتــان  فــاضــالب  و  آب  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
و  امــســال   در  شرکت  ایــن  سیاست های  و  رویکردها  رســانــه هــا،از 
عبور از تابستان داغ بی آبی در سایه مدیریت منابع آبی با همکاری 

رسانه ها رونمایی کرد.
* 215هزار مترمکعب آب تولیدی آب شیرین کن ها

ــال حــاضــر ۷ ســایــت   ــن کـــه در حــ ــ ــا بــیــان ای ــن عــالــی بـ ــحــس ــوال اب

آب شیرین کن با مجموع ظرفیت تولیدی 4۷ هزار و ۵00 مترمکعبی 
در استان بوشهر به صورت مستمر در حال فعالیت هستند گفت: 
تنگستان،  اهرم  کنگان،  بندر  بوشهر،  سواحل  در  تاسیسات  این 
هستند.  مستقر  دشتی  گلستان  ساحلی  منطقه  و  شیف  جزیره 
افزون بر این به زودی سایت آب شیرین کن سعدآباد به ظرفیت 2 

هزار و ۵00 مترمکعب وارد مدار تولید می شود.
* افزایش ظرفیت آب شیرین کن ها؛ ۸۷ هزار مترمکعب

وی با اشاره به این که افزایش تولید آب تا ظرفیت8۷ هزار مترمکعب 
با  اجرای 6 سایت آب شیرین کن دیگر در نقاط مختلف استان خاطر 
سعدآباد،  مناطق  بوشهر،  سواحل  در  ح ها  طر این  می کند:  نشان 
وحدتیه و عسلویه در حال اجرا ست. عالوه بر این، عملیات اجرایی 
سایت  است.همچنین  آغاز  حال  در  دیگر  آب شیرین کن  پــروژه   ۳
آب شیرین کن نیروگاه اتمی بوشهر با تولید ۷0 هزار مترمکعب آب 
آشامیدنی در حال انعقاد  قرارداد آن قرار دارد.بنابراین در مجموع به 
ظرفیت 21۵ هزار مترمکعب تولید آب از تأسیسات آب شیرین کن 
در نقاط مختلف استان بوشهر در مدار تولید، در حال ساخت و در 
حال انعقاد قرارداد است. نیاز آبی استان بر اساس سرانه مصوب 
دولت، 18۷ هزار و ۵00 متر مکعب در شبانه روز برآورد شده است 
که با بهره برداری از این آب شیرین کن ها ۵0 درصد نیاز آب استان در 

افق 14۳0 تأمین می شود.
* رمز توفیق آبفا؛ مشارکت مردمی

هم  از  دعــوت  با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مصرف  در  صرفه جویی  ح  طر در  مشارکت  بــرای  عزیز  استانی های 
آب گفت: مردم و مشترکان آب، این شرکت را در تابستان امسال 
که وارد دومین سال خشکسالی شدید شده است یاری کنند تا با 

کمترین مشکالت تابستان پشت سر گذاشته شود.
یک  جمعیت  از  نفر  هر  برای  آب  مصرف  سرانه  عالی«  »ابوالحسن 
را به صورت میانگین ۳00  میلیون و 2۵0 هزار نفری استان بوشهر 
لیتر اعالم کرد و افزود: این درحالی است که بیش از 2 برابر میزان 
از مناطق  تعیین شده، توزیع و مصرف داریــم. همچنین در برخی 
روستایی استان سرانه توزیع یک هزار لیتر به ازای هر نفر است. در 
سال های اخیر به دلیل خشکسالی های متوالی و محدودیت شدید 
منابع در کشور و خشک شدن چاه ها و کاهش منابع  آب ورودی 
حاضر  حال  در  البته  است  یافته  کاهش  کــازرون  منطقه  از  استان 
شرکت آب و فاضالب بالغ بر نیاز آبی سرانه جمعیتی درسطح شهر 
آب توزیع می کند به طوری که نیاز آبی ۳00هزار نفری بوشهر، 4۵ هزار 
مترمکعب آب می شود ولی این شرکت به طور میانگین بین ۷۵ تا 

80 هزار مترمکعب در شبانه روز توزیع می کند.

* بر خورد با انشعاب های غیرمجاز 
آب  از  زیـــادی  بخش  می دهد  نشان  بررسی ها  این که  بیان  با  وی 
مصرفی در استان به صورت غیرمجاز برداشت می شود اضافه کرد: 
در این راستا تاکنون یک هزار انشعاب غیرمجاز جمع آوری و اعمال 

قانون شده است.
* نوسازی و اصالح شبکه توزیع آب ؛یک ضرورت جدی 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: 1۵0 کیلومتر 
آبرسانی در تمامی شهرستان ها در حال نوسازی و ۳۵ هزار  شبکه 
مترمکعب مخزن ذخیره آب در حال احداث است. در حال حاضر 
۳0درصد از یکهزار کیلومتر شبکه توزیع آب بوشهر فرسوده است 
که این فرسودگی باعث به وجود آمدن مشکالتی در توزیع آب در 
نیاز  باالیی  اعتبارات  به  خط  این  نوسازی  می شود،  مناطق  از  برخی 
دارد و انجام این مهم با اعتبارات استانی مقدور نیست و نیازمند 
اعتبارات ملی است. با این وجود شرکت اقداماتی را مانند نوسازی 
فیزیکی  پیشرفت  بــا  را  شهربوشهر  شمالی  مناطق  آب  شبکه 

مناسب جهت رفع مشکالت در دست اقدام دارد.
ح آبرسانی جم را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در  عالی اجرا طر
ح خط انتقال آب و برق آن به طول 40 کیلومتر در حال اجرا  این طر

است که برای تکمیل آن به ۵00 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در نشست خبری مدیرعامل آبفا تشریح شد؛

عبور از روزهای سخت بی آبی؛ مردم همراهی کنند 

از  گــاز  انــتــقــال  عملیات   10 منطقه  ســرپــرســت 
تقویت  تاسیسات  سپاری  بــرون  مراحل  آغــاز 
برون  سیاست های  با  همسو  دیلم  فشارگاز 
سپاری تاسیسات شرکت انتقال گاز ایران خبر 

داد.
عملیات   10 منطقه  عمومی  روابـــط  گـــزارش  بــه 
این  سرپرست  کن  نصیحت  علی  گــاز،  انتقال 
گفت:  خــبــر  ایـــن  بیشتر  تــوضــیــح  در  منطقه  
برون  ساله    10 راه  نقشه   1۳96 ســال  اواخــر  از 
و  خــورد  کلید  ایــران  گاز  انتقال  شرکت  سپاری 

قابل  فیزیکی  دارایــی  و  فرآیندها  تمامی  آن  در 
بـــرون ســپــاری بــا متدهای طــراحــی شــده مــورد 
ارزیابی قرار گرفت و تمامی راهبردها و اقدامات 
نیاز  مــورد  سیستم های  و  منابع  همراه  به  الزم 
مسئولیت ها  و  اختیارات  حــدود  همچنین  و 
در  ســپــاری  ــرون  بـ کتابچه  قــالــب  در  و  تعیین 

اختیار ذینفعان مرتبط قرار گرفت.
نیز  کارگروهی  ادامــه داد: بر همین اساس  وی 
کارشناسان و متخصصان منطقه  از  متشکل 
به منظور انجام برون سپاری تاسیسات تقویت 

فــشــارگــاز دیــلــم تشکیل و بــا انــجــام اقــدامــات 
و  ســپــاری  بـــرون  و  پکیج  تهیه  شــامــل  مرتبط 
همچنین اجرای فرآیندهای برگزاری مناقصه و 
قابل  نتایج  به  در مناقصه  برنده  ابــالغ شرکت 

قبولی در این زمینه دست یافتیم.
برنامه ریزی های  این که  بیان  با  کن  نصیحت 
الزم برای شروع بکار و تحویل وتحول ایستگاه 
تقویت فشار گاز دیلم انجام شده است، افزود: 
با  مشترک  جلسه  بک  قالب  در  راستا  این  در 
» شرکت  حــضــور مــدیــران شــرکــت بـــرون پــذیــر

شرایط  و  مسائل  خوزستان«  آبی  برق  نیروگاه 
مرتبط با تحویل و برون سپاری ایستگاه دیلم 
تاسیسات  سپاری  بــرون  سیاست  با  همسو 
نخستین  عــنــوان  بــه  گــازایــران  انتقال  شرکت 
ایستگاه منطقه 10 عملیات انجام شد و آماده 

تحویل به پیمانکاراست.
سرپرست منطقه 10 عملیات انتقال گاز در ادامه 
ارتقای شاخص های پایداری عملیات، افزایش 
توانمندسازی  هزینه ها،  کــاهــش  بـــهـــره وری،  
را  نــوآورانــه  ایــده هــای  کسب  خصوصی،  بخش 

ح بــرون سپاری  از مهم ترین اهــداف اجــرای طر
اشاره کرد.

بـــه گــفــتــه عــلــی نــصــیــحــت کــــن، بـــرون ســـپـــاری 
ایستگاه دیلم؛ شامل تجهیزات و ماشن آالت، 
بهره  و  غیرصنعتی  و  صنعتی  ادوات  تعمیرات 
اساسی  تعمیرات  انجام  تجهیزات،  از  بـــرداری 
انتقال  انجام  و  تجهیزات  بازرسی  کمپرسورها، 
گـــاز مــی بــاشــد کــه از ایـــن پــس تــوســط بخش 
خصوصی و با نظارت منطقه 10 عملیات انتقال 

گاز انجام می گردد.

سرپرست منطقه 10 عملیات انتقال گاز اعالم کرد؛

برون سپاری تاسیسات تقویت فشار گاز دیلم 

به مناسبت دهه امامت و 
والیت برگزار می شود:
 مسابقه کتابخوانی

 اسرار غدیر 
فرهنگی  برنامه های  اجـــرای  راســتــای  در 
کتابخانه های  والیــت،  و  امامت  دهــه  در 
عــمــومــی شــهــرســتــان دشــتــســتــان اقـــدام 
فصل  از  کتابخوانی  مسابقه  بــرگــزاری  به 

هفتم کتاب اسرار غدیر کرده است.
به گزارش جام جم، مجتبی عباسی گفت: 
این مسابقه، از فصل هفتم کتاب »اسرار 
«، نوشته حجت االسالم »محمدباقر  غدیر
انصاری« است که از منابع خوب اسالمی 

و غدیرشناسی به شمار می رود. 
کتاب   تهیه  بــرای  عالقمندان  ــزود:  اف وی 
از  می توانند  مسابقه  ایــن  در  شــرکــت  و 
طریق سامانه www.samakpl.ir  مراجعه 
فرمایند.مهلت شرکت در این مسابقه تا 
 ۳ این مسابقه  تیر می باشد.جوایز  پایان 
کارت   ۵0 و  تومانی  هــزار   ۵00 هدیه  کــارت 

هدیه 100 هزار تومانی می باشد.

نشست ادبی و نقد کتاب موتورسوار چمران از انتشارات جام جم نشست ادبی و نقد کتاب موتورسوار چمران از انتشارات جام جم 

در کتابشهر بوشهر با حضور سید عباس حیدر رابوکی)راوی(در کتابشهر بوشهر با حضور سید عباس حیدر رابوکی)راوی(

حمیدرضا جوانبخت )نویسنده(حمیدرضا جوانبخت )نویسنده(
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            021-442۳۳۵11

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :0۷۷-۳429۷1۳1          

 دورنگار :۳429۷۳41- 0۷۷      
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دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند
سروران بر در سودای تو خاک قدمند

شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق
سعدیخلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند

یادداشت

عملیات اجرائی پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر با حضور 
استاندار بوشهر و مدیران استان  در شهرستان دیلم آغاز شد. 

احمد محمدی زاده  در مراسم کلنگ زنی پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی شمال 
استان خاطر نشان ساخت: روند طبیعی تاریخ در کشور ما به نفع استانهای ساحلی 
است و همانطور که بزرگترین شهرهای دنیا در کنار بنادر شکل گرفته اند  کشور ما نیز  

راهی بجز توسعه در استانهای ساحلی ندارد. 
 استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت و جایگاه اقتصادی و تجاری  منطقه ویژه اظهار کرد 
: این منطقه چهار راه نفت خام ایران است و بزرگترین تلمبه خانه نفت ایران با 60 سال 
قدمت و بزرگترین مخزن ذخیره نفت با ظرفیت 10 میلیون بشکه نفت در ۵ کیلومتری 
این منطقه است .وی  افزود: یکی از پایگاه های اصلی فالت قاره در این منطقه است و 
بزودی نفت خام منطقه نفتی اروندان هم از طریق مخازن این منطقه وارد چرخه تولید و 
صادرات می شود. استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: منطقه ویژه شمال استان  در دولت 
سیزدهم و با سفر رئیس جمهور به استان، مجددا احیا شد و امروز در کمترین زمان 
ممکن شاهد کلنگ زنی پروژه های این منطقه هستیم.محمدی زاده تصریح کرد: دیلم در 
جوار دو منطقه بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی یعنی ماهشهر و عسلویه قرار گرفته و اگر 

صنایع پایین دستی پتروشیمی در این منطقه راه اندازی شود، ارزش افزوده باالیی دارد.
بسیار  همکاری  استان،  شمال  ویژه  منطقه  اطراف  روستاهای  مردم  شد:  یادآور  وی 
اولویت  باید بکارگیری جوانان این روستاها  نزدیکی در توسعه زیرساخت ها داشته و 

شرکت های منطقه باشد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی بوشهر  هم در این آیین  در خصوص پروژه های 
افتتاحی گفت : امروز 6 پروژه زیر ساختی در منطقه ویژه شمال استان بوشهر با اعتبار 
یک هزار و 280 میلیارد ریال  شامل پروژه های عملیات خاکی تا حد بستر خیابان به طول 
۷ کیلومتر، عملیات خاکی تا حد بستر حصار کشی بطول ۵/1۷ کیلومتر و احداث دیوار 

بتنی به طول ۵/14 کیلومتر آغاز به کار می کند. 
 سید حسین حسینی گفت: توسعه متوازن شهرک های صنعتی  در اغلب شهرستانهای 
استان در حال اجراست و بزودی شهرک های صنعتی برازجان، بوشهر و دلوار توسعه 
می یابد و بعد از شهرستان جم ایجاد ناحیه صنعتی در شهرستان عسلویه، منطقه آب 

پخش و شهرک متانول در دیر نیز در دست پیگیری است. 
ریزی  برنامه  منظور  به  ای   جلسه  داشت:  اظهار  هم  بوشهر  استاندار  عمرانی  معاون 
اجرای پروژه هایی که امروز کلنگ زنی می شود در روزهای پایانی سال گذشته برگزار شد و 
جزئیات ریز این پروژه ها با حضور مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، مدیر عامل شرکت 

شهرک های صنعتی و تیم فنی این شرکت بررسی و به تصویب رسید. 
رستمیان اظهار داشت:  اراضی این منطقه در طراحی اولیه  ۳900 هکتار پیش بینی شده 
بود که پس از بررسی های زیست محیطی  و مد نظر قرار دادن آب و خاک به عنوان میراث 

آیندگان اراضی به 200۳ کاهش یافت.

پس از یک دهه وقفه 

 احداث منطقه ویژه اقتصادی
کشور  شمال استان بوشهر کلید خورد در  فوتبال  جهانی  جــام  بــرگــزاری 

پیش  بی نظیری  فرصت  قطر  همسایه 
که  اســـت  داده  ــرار  ــ ق کــشــورمــان  روی 
فــوق الــعــاده ای  بهره  و  آورده  می تواند 
با  اقتصادی استان های همرز  رونق  در 
در  باشد.  داشته  خلیج فارس  سواحل 
همین راستا استان بوشهر با توجه به 
نظیرش  بی  مزایای  و  دریایی  موقعیت 
تــدارک  ایــن فرصت  از  بهره مندی  بــرای 
ــده اســت.پــایــانــه مسافری  ویــــژه ای دیـ
دریایی بندربوشهر تا پایان مهر امسال 
ــرای مــســافــران  ــ ــا ب پــیــش بینی شـــده ت
گیرد.  قــرار  استفاده  مــورد  جام جهانی 

بخش دریایی این پروژه تا پایان مرداد 
آمــاده  مهرماه  پایان  تا  نیز  آن  سالن  و 

بهره برداری خواهد شد.
با توجه به محصور بودن محوطه بندری 
ــرح تــوســعــه بندر  بــافــت شــهــری طـ در 
بوشهر در مجتمع بندری نگین تدارک 
دیده شده است که پیشرفت فیزیکی 
احــــداث زیــرســاخــت هــای ایــن مجتمع 

اکنون 86 درصد است.
بندر  کنونی  بارگیری  و  تخلیه  ظرفیت 
بــوشــهــر هــفــت مــیــلــیــون تــن در ســال 
اســت کــه بــا اجـــرا طــرح هــای توسعه ای 
میلیون   1۵ بــه  نگین  بــنــدری  مجتمع 

کرد.  خواهد  پیدا  افزایش  سال  در  تن 
بندر بوشهر از لحاظ عملکرد کانتینری 
و تناژی به ترتیب رتبه های دوم و سوم 
بندر  توسعه  ح  ــر ــت.طـ داراسـ را  کــشــور 
دســتــور  در  مختلفی  بــخــش هــای  در 
کـــار اســـت کــه اکــنــون بــنــدر بوشهر در 
با سرمایه گذاران  انعقاد قرارداد  آستانه 
اسکله  احـــداث  ــرای  ب خصوصی  بخش 
نفتی است.در ارتباط با زون صنعتی )با 
مجتمع  ــزوده(  افـ ارزش  ایجاد  قابلیت 
بندری نگین که در بخش انتهایی این 
برای  الزم  آمادگی  شده  طراحی  مجتمع 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  جذب 

بندر  دسترسی  کانال  دارد.عمق  وجود 
که  اســت  متر   10.8 اکــنــون  نیز  بوشهر 
از مــصــوبــه هــای سفر  یــکــی  ــراســـاس  بـ
رئــیــس جمهور بــایــد بــا افــزایــش عمق 
شرایط تردد کشتی های ۵0 هزار تنی در 
بوشهر فراهم شود.احداث اسکله های 
ظرفیت  بــا  نیز  نگین  بــنــدری  مجتمع 
دیده  تنی  هــزار  کشتی های ۵0  پذیرش 
الیــه  یــک  اجـــرا  است.همچنین  شـــده 
دسترسی  کــانــال  بـــرای  نیز  رســوب گــیــر 
بندر بوشهر پیش بینی شده که اجرا آن 
مانع رسوب گیری کانال دسترسی بندر 

بوشهر خواهد شد.

طرح جامع چراغ راهی برای توسعه بنادر 
کوچک شمالی استان بوشهر است که 
در  ارزشمند  بسیار  اقــدامــی  عــنــوان  بــه 
سه بازه زمانی ۵ ساله تدارک دیده شده 
برنامه  بوشهر  استان  در  است.اکنون 
بنادر  جــامــع  طـــرح  ســالــه  پنج  نخست 
آغاز شده است  شمالی در این استان 
که با حمایت سازمان بنادر برنامه ها  ی 
آن اجــرایــی خــواهــد شــد.طــرح توسعه 
است  حــال  در  بخوبی  نیز  کنگان  بندر 
که نویدبخش رونق فعالیت اقتصادی 
ساحل نشینان استان بوشهر است که 
بیشترین مرز آبی را با خلیج فارس دارد.

فرصت مهم بوشهر در جام جهانی قطر

محمد 
شکیبی نسب

مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر

ساماندهی هسته مرکزی شهر بوشهر،موضوعی است که در 
هر دوره از مدیریت شهری و با شروع به کار شورای اسالمی 
و شهردار منتخب، انجام آن به دغدغه اصلی مدیران شهری 
تبدیل می شود و رفع مشکالت و معضالت میدان انقالب و 
دست  میز  روی  اصلی  اولویت  عنوان  به  اطراف  خیابان های 
اندرکاران و کارگزاران مربوطه قرار می گیرد. اما آنچه در این میان 
قابل تامل است که با گذشت سالیان متمادی و تجربه چند 
دوره اجرای طرح های متفاوت در میدان اصلی هسته مرکزی 
جیب  از  زیاد  هزینه های  صرف  و  اطراف  خیابان های  و  شهر 
برطرف  کسبه  مطالبات  و  ترافیکی  مشکالت  شهروندان، 

نشده است اما حاال کمیسیون عمران شورای اسالمی بوشهر 
همکاری  با  و  اصناف  و  خواسته ها  رصد  و  مطالعه  انجام  با 
دستگاه ها و اتاق اصناف در صدد ساماندهی آن برآمده است.

* نارضایتی شهروندان از وضعیت فعلی مرکز شهر
بوشهردر  شهر  اسالمی  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
گفتگو با جام جم با اشاره به مشکالت و معضالت ترافیکی 
میدان  وضعیت  می گوید:  بوشهر  شهر  مرکزی  محدوده 
خیابان انقالب، خیابان های لیان شرقی و غربی باعث نارضایتی 
عمومی  بازدیدهای  در  که  نحوی  به  است  شده  شهروندان 
سطح شهر و همچنین در مالقات های پی درپی شهروندان با 
این خواسته و مطالبه همشهریان عزیز مواجه می شویم.  از 
این رو بررسی وضعیت مرکز شهر و ساماندهی آن در دستور 

کار کمیسیون عمران شورا قرار گرفت.
* بررسی موانع و مشکالت با حضور مدیران شهری

حضور  با  اخیر  نشست  در  می کند:  اضافه  نیک روش  وحید 
و  حمل  مدیر  شهرسازی،  معاون  شهردار،  عمرانی  معاون 
نقل و ترافیک شهرداری و مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر مسائل و مشکالت میدان انقالب و خیابان های 

اطراف مورد بررسی قرار گرفت.

* لزوم الگو برداری از شهرهای موفق 
رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر بوشهر با بیان  
سنگ فرش  طرح  اجرای  با  تفصیلی  طرح  اساس  بر  که  این 
اما  می شد  تبدیل  پیاده رو  به   باید  انقالب  میدان  و  خیابان 
بنا به دالیلی از جمله اعتراض اصناف و کسبه عملی نشده 
است اضافه می کند: در خیلی از بافت های سنتی و تاریخی در 
کشور مثل تهران و تبریز طرح ساماندهی اجرا شده و موفق 
نیز بوده اند که باید از آنها الگوبرداری کرد و با توجه به این که 
تفصیلی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است 
بسیار  چهره  و  ترافیک  شاهد  امروز  و  نکرده  تغییری  هیچ 
نامناسب در مرکز شهر هستیم باید این طرح با الزامات آن 

ساماندهی شود که نیاز به اقدامات فرهنگی و توجیهی دارد.
* رضایتمندی کسبه؛ تامین منافع شهروندان

زیر  مسائل  تمام  باید  طرح  اجرای  برای  می کند:  تاکید  وی 
ساختی از قبیل پارکینگ، امور ترافیکی، پشتیبانی و عبور و 
مرور شهروندان و نحوه جابجایی بار کسبه دیده شود که زیر 

ساخت های خیلی از موارد آماده است.
نیک روش گفت: برای اجرای موفق طرح ساماندهی مصوباتی 
به تصویب کمیسیون رسید که مقرر شد نشستی با حضور 

اتاق اصناف مرکز استان در شورا برگزار شود و با بررسی همه 
جوانب، طرحی اجرا شود که همه مشکالت و موانع گذشته 
داشته  رضایت مندی  کسبه  هم  که  طوری  به  شود  برطرف 
باشند و هم منافع شهروندان تامین شود. برای این مهم الزم 
است تا  شهرداری پیشنهادات اصالحی را در خصوص گذرهای 

پیرامونی در شورای ترافیک به تصویب برساند.
وی از خرید چهار خودرو برقی، ساز و کار اجرای کنترل هوشمند، 
بازدید  و  شهرداری  توسط  دریابگرد  پارکینگ  سازی  مناسب 
مدیران شهرداری از شهرهای موفق که طرح را اجرا کردند به 
عنوان دیگر مصوبات کمیسیون عمران پیرامون ساماندهی 

وضعیت مرکز شهر خبر می دهد.

ح میدان انقالب بازنگری در طر
رئیس کمیسیون عمران، برنامه های شورا برای ساماندهی هسته مرکزی بوشهر را تشریح کرد

آموزشگاه  زبان 
قائدی 
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